
BESEDE, KI SEM VAM JIH GOVORIL, SO DUH IN ŽIVLJENJE
Vsak dan slišimo veliko besed. Večina od njih gre skozi eno uho noter in 

skozi drugo ven. Ne dotaknejo se nas in izginejo hitreje kot so prišle. Nekatere 
pa ostanejo. Katere? Predvsem tiste, ki so prijetne, ki pobožajo naša čustva in 
našo dušo. Vsakdo ima vklopljen filter, ki prepusti le tisto, kar si želimo, kar 
bo dobro za nas. Zato se ne smemo čuditi, da so mnogi zelo zaprti pred širšo 
družbo, da se najbolje počutijo doma, da so varni le v svoji sobi, kjer jih nihče 
ne moti. Ob takšnem ravnanju si marsikdo postavi vprašanje: »Ali je to res dobro zanje? So 
v tej svoji samoti res zadovoljni?« Jezus je bil v podobni situaciji ko je nasitil množico in niso 
razumeli njegovega dejanja. Naslednji dan jim je razlagal, da je on »kruh življenja« in takrat so 
se celo učenci spotikali nad njim: «Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati?« 

Kako smo odprti za novosti? Je v nas dovolj močna želja, da bi se učili in tako bogatili 
svoje življenje z novimi izkušnjami? Če na svetu ni nihče odveč, če smo ustvarjeni z 
določenim namenom, potem ima vsakdo nekaj dobrega, kar daje na razpolago vsem, s 
katerimi se srečuje. Tako bi moralo biti. Žal so mnogi razočarani, ker je na svetu preveč krivic 
in veliko slabega, kar jih oddaljuje od ljudi in se zapirajo v svoj mali svet. In ravno za take, 
ki so razočarani in brez volje, je namenjeno Jezusovo sporočilo: »Kdor je moje meso in pije 
mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. … Besede, ki sem vam jih 
govoril, so duh in življenje.« Jezus se ne more razdajati za ljudi, ki so polni samih sebe. On se 
daje tistim, ki so nemočni, nesposobni živeti smiselno in polno, zato iščejo pomoč nekoga, ki 
jih lahko dvige in jim vrne človeško dostojanstvo. Jezus je najprej prišel k izgubljenim ovcam 
svojega naroda. Kot Jud se je moral dati na razpolago svojim sonarodnjakom. Judje so sicer 
pričakovali odrešenika, a Jezusa niso bili sposobni sprejeti, ker so poznali njegovo družino, 
ki ni bila kaj posebnega. Ker niso bili dovolj odprti za presenečenja in novosti, so v Jezusu 
videli le običajnega človeka. Njihovi predsodki so bili glavna ovira, da v Jezusu niso mogli 
prepoznati Božjega Sina.

Ali je danes kaj drugače? Tisti, ki so samega sebe postavili za središče, Boga ne potrebujejo 
in zato niso sposobni videti božja znamenja. Šele ko se znebiš svojega napuha, ko se prizemljiš 
in se sprejmeš takšnega kot si, začutiš potrebo po pravem odrešeniku, ki ni kak nadomestek, 
ampak oseba, ki ti je blizu in ti res pomaga. Zato Jezus govori tudi nam: »Besede, ki sem vam 
jih govoril, so duh in življenje!«

Župnik Branko Balažic, SDB 
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Nedelja 21. nedelja med letom 26. avgust
yy Danes je 21. nedelja med letom. Godujeta: Ivana Bichler, redovna ustanoviteljica in Zefirin, papež.
yy Hvala vsem, ki ste se včeraj udeležili violinskega in orgelskega koncerta. Nove orgle v naši cerkvi so dragocen inštru-
ment, ki ne sme počivati. Zato smo veseli vsake pobude za koncerte. Orgelska glasba je v prvi vrsti cerkvena glasba 
in Slovenci smo glede tega izjemen narod, na vrhu svetovne lestvice, kajti v naši domovini imamo čez tisoč orgel.
yy Zadnjo nedeljo v avgustu je v Lomu pod Storžičem vedno zaobljubljena maša. Lepo je, da se ob začetku novega 
šolskega leta sveti Katarini priporočimo za pravo modrost, ki jo vedno potrebujemo. Hvala Bogu, da tak bla-
goslov cenimo in radi poromamo v to cerkev.
yy Jutri v naši župniji začnemo z letošnjim oratorijem. Prijavljenih je čez 50 otrok in veseli bomo, če se nam še kakšen 
pridruži. Nikoli ni prepozno in animatorji pravijo, da bodo z veseljem sprejeli vsakega, ki se želi z udeležbo na 
oratoriju pripraviti na začetek šolskega leta. Začetek je vsak dan ob 9.00, zaključek pa popoldne ob 16.00. Jutri pri-
peljite otroka na oratorij starši ali svojci, da se lahko z animatorji pomeniti še zadnje stvari glede poteka oratorija.
yy Jesen je pred vrati, zato bo v nedeljo na Mali Poljani maša ob zaključku letošnje pašne sezone. Maša bo ob 
11.00 uri. Vabljeni.
yy Apostolska spodbuda Radost ljubezni: Papež želi v svoji poslanici poudariti, da zakonska pastorala stoji pred 
nalogo, kako pomagati dojeti, da zakon ne kaže razumeti kot nekaj končnega. Združitev je resnična, nepre-
klicna: potrdil in posvetil jo je zakrament zakona. Vendar ko se zakonca povežeta, postaneta glavna igralca, 
ki imata sama v rokah svojo zgodbo, in sta ustvarjalca projekta, ki ga morata skupaj peljati naprej. Pogled se 
usmerja v prihodnost, ki jo je treba graditi dan za dnem, in ravno zaradi tega se od zakoncev ne zahteva, da sta 
popolna. Treba se je posloviti od iluzij in drugega sprejemati takšnega, kakršen je: nedovršen, poklican k rasti 
in razvoju. Če kdo na sozakonca stalno gleda kritično, to kaže, da zakona ni sprejel kot projekt, ki ga je treba 
skupno uresničevati s potrpljenjem, razumevanjem, strpnostjo in velikodušnostjo. Svoj »da«, ki sta si ga dala, 
je začetek poti, katere cilj ima v sebi možnost, da premagata okoliščine in ovire, ki se jima postavljajo na pot. 
Sprejeti blagoslov je milost in pobuda za stalno odprto pot. (218)
yy V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

900 Lom

26. nedelja med letom
1. za + Marijo Markovič (obl.)
2. za zdravje in srečno vožnjo
za župljane
po namenu romarjev

26. avgust

Ponedeljek
1900

Monika, mati sv. Avguština; Cezarij, škof
za + Ano, Vinka in Janeza Perčiča ter Francko Štefe

27.  avgust

Torek
1900

Avguštin, škof in c. uč.; Pelagij Irski, mučenec
za + mamo Ivano, očeta Ivana in Roka

28.  avgust

Sreda
1900

Mučeništvo Janeza Krstnika; Sabina, mučenka
za + teto Rozo Košnik

29. avgust

Četrtek
1900

Feliks (Srečko), mučenec; Alfred Ildefonz Schuster, škof
za vse ++ Kernove z Bele

30.  avgust

Petek
1900 

Nikodem, Jezusov učenec; Pavlin, škof
za + Toneta in Ivano Perčič

31.  avgust

Sobota
2000

Egidij (Tilen), opat; Nivard, škof
za + Agnes Marinčič (obl.)

1. september

Nedelja
730 Tenetiše

830

1100 M. Poljana

22. nedelja med letom – angelska nedelja
1. za varno vožnjo
2. za ++ Jožove in starše Pušar
za + Cilko Teran, dar sosedov
maša ob zaključku pašne sezone

2. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Štefe Francka
Tenetiše – Kepic Mojca

1. september


